
             MO ČRS ROKYCANY VÁS ZVOU NA 15. RO ČNÍK říčního závodu 
 
  

ZÁPADOČESKÉHO POHÁRU JUNIORŮ – MEMORIÁL TOMÁŠE 
NAJDENOVA 

 
 

PROPOZICE ZÁVODU 
 
A. Činovníci závodu  
 
Ředitel závodu - JOSEF KANTA  
Garant závodu -         JAROSLAVA HANZALOVÁ 
 
B. Časový program závodu  
 
Pátek 23.5.2008  
 

09,00 – 17,00 oficiální trénink, ubytování 
18,00 – 19,00  prezentace závodníků rest. HAMROVKA v DOBŘÍVĚ 
19,00 – 19,45  večeře 
20,30           porada vedoucích a losování 
 
Sobota 24.5.2008 
 

8,00 – 8,30  snídaně (obdržíte balíček na oběd) 
9,00 – 10,00  příprava na 1. závod 
10,00 – 16,00 1. závod 
A + B, C+D měří 1. kolo 10,00 – 12,30 (10,00 – 11,00 rotace 11,30 – 12,30) 
C + D, A+B měří 2. kolo 13,30 – 16,00 (13,30 – 14,30 rotace 15,00 – 16,00) 
17,30 – 18,30 večeře 
19,00    porada vedoucích 
 
Neděle 25.5.2008 
 

7,00 – 7,30  snídaně 
8,00 – 9,00  příprava na 3. závod 
9,00 – 15,00  2. závod 
C + D, A+B měří 1. kolo 9,00 – 11,30  (9,00 – 10,00 rotace 10,30 – 11,30) 
A+B, C+D měří 2. kolo 12,30 – 15,00 (12,30 – 13,30 rotace 14,00 – 15,00) 
 
 
 
16,00 – 16,30 oběd individuálně 
17,00    vyhlášení výsledků a ukončení závodu  
 
 
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny v časovém harmonogramu dle vzniklé situace. 



C. Pravidla závodu  
 

Soutěž proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2008 s těmito doplňky: 
 
1) Závodníci budou při losování rozděleni do čtyř skupin A, B, C, D dle žebříčku juniorů z roku 
2007. Polovina z nich vždy chytá a druhá měří. V druhém závodě se to zrcadlově otočí. 
 
2) Každý závod bude trvat 120 minut s 30 minutovou výměnou stanovišť v rámci daného 
sektoru. 
 
3) Hodnotit se bude každá ulovená ryba od 150mm délky (1mm = 1bod) + 100 bodů za každý 
hodnotitelný úlovek 

 
 
 

E. Rozdělení skupin p ři závodech  
 
1. závod (sobota)   sektor A  skupina A chytá, B měří 
       skupina B chytá, A měří 
 
    sektor B  skupina C chytá, D měří 
       skupina D chytá, C měří 
 
 
2. závod (ned ěle)  sektor A  skupina D chytá, C měří 
       skupina C chytá, D měří 
 
    sektor B  skupina B chytá, A měří 
       skupina A chytá, B měří 
 
 
 
F. Popis závodní trati a výskyt ryb  
 
Závodní trať bude vytýčena na revíru KLABAVKA 2 – 433014. Jedná se o malý říční tok 
s šířkou 4 – 8 m a hloubkou 20 – 80 cm. Z ryb zde převažuje lipan, pstruh, jelec, plotice, 
okoun. 
 
sektor A – Bude vytýčen od pionýrské chaty nad Dobřívem k fotbalovému hřišti v Dobřívě.  
 
sektor B – od soutoku Klabavky se Skořickým potokem až k silničnímu mostu v Hrádku         
 
Oba sektory jsou totožné jako při loňském závodu. 
  
  
G. Vyhrazené tréninkový úsek  
 
Tréninkový úsek od jezu v chatách nad Dobřívem až k voj. újezdu (je označen tabulemi) 
za obcí Strašice. 
!!! Každý závodník je povinen mít u sebe povolenku k lovu ryb na daný revír!!! 
 
 
 



H. Ubytování, stravování,startovné  
 
Ubytování – sokol Dobřív 737 549 726 www.ubytovnadobriv.wz.cz  , Stará hospoda 
371783036 dobriv@linares.cz  . restaurace Hamrovka www.volny.cz /hamrovka 
604207231 
Startovné bude vybíráno ve výši 150,-Kč za jednoho závodníka. Všechny tyto poplatky se 
budou platit až na místě při prezentaci závodníků. Stravování v Hamrovce pátek večeře 
sobota snídaně, balíček k obědu, večeře. Neděle snídaně a balíček k obědu. 
Cena stravného na jeden den by se měla pohybovat kolem 170 Kč 
 
I. Přihlášky  
 
Přihlášky je třeba zaslat do19.5.2008 těmito způsoby: 
 
1) E- mail   kantajosef@seznam.cz 
 
2) na adresu   Josef Kanta, Učňovská 122, Hrádek 338 42                                                              
 
3)        mobil                                  724502825       
 
Srdečně Vás zvou pořadatelé akce, těšíme se na Vaši účast. 
  
         Josef Kanta MO ROKYCANY 
 
 


